
 

            ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 50. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гласник РС“, број 18/10, 101/17, 

113/2017 и 10/2019) и члана 1. и 12. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма 

васпитања и образовања у предшколским установама („Сл.гласник РС“, број 87/2021) и члана  70. Статута 

општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/19) 

Општинско веће општине Велико Градиште, на            седници одржаној дана       2023.  године, доноси 

   

ОДЛУКУ 

o утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи 

„Мајски цвет“ Велико Градиште 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у ПУ „Мајски цвет“ 

Велико Градиште, чији је оснивач општина Велико Градиште. 

 

Члан 2. 

Утврђује се месечна економска цена програма васпитања и образовања у ПУ „Mајски цвет“ Велико 

Градиште за 2023. годину и то: 

- за целодневни боравак деце, у износу од 27.342 динара по детету,  

- за целодневни припремни предшколски програм, у износу од 24.904 динара по детету,  

- четворочасовни припремни предшколски програм деце је бесплатан за родитеље, 

- четворочасовни припремни предшколски програм, са два оброка, у износу од 2.400,00 динара по 

детету, 

- за полудневни боравак деце у подручним групама, у износу од 10.735 динара по детету.  

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1. 

овог члана са бројем радних дана у месецу. 

 

  Члан 3. 

Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи: 

- за целодневни боравак деце, у износу од 6.300 динара по детету,  

- за целодневни припремни предшколски програм, у износу од 5.200 динара по детету,  

- за четворочасовни припремни предшколски програм, са два оброка, у износу од 2.400,00 динара по 

детету, 

- за полудневни боравак деце у подручним групама, у износу од 2.200 динара по детету,  

- за полудневни припремни предшколски програм у подручним групама (4+2 сата) у износу од 750 

динара по детету,  

- четворочасовни припремни предшколски програм деце, без оброка, бесплатан је за родитеље. 

 

Члан 4. 

Родитељима који имају уписана два детета, цена ће се умањити за 10% по детету. 

 Износ утврђен чланом 3. ове Одлуке  кориснику се обрачунава по истеку обрачунског месеца. 

 За дане одсуства детета корисник плаћа износ од 100% од утврђеног износа из члана 3. ове Одлуке. 

 Појединачно учешће корисника у месечној економској цени програма износи 50% од утврђеног износа 

из члана 3 ове Одлуке  у случају одсуства детета због болести, а на основу достављене потврде изабраног лекара 

– педијатра; у време коришћења годишњег одмора родитеља, односно другог законског заступника детета на 

основу увида у решење о коришћењу годишњег одмора за родитеља, односно другог законског заступника, као 

и због исказане потребе породице да дете не похађа вртић у трајању не дужем од десет радних дана у току радне 

године. 

 Од обавезе учешћа у месечној економској цени из  чланом  3. ове Одлуке изузимају се родитељи, 

односно други законски заступници деце без родитељског старања, деце са сметњама у развоју и инвалидитетом 

и деце из материјално угрожених породица у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка 

породици са децом.  

Родитељу, односно другом законском заступнику детета који, у складу са правилником којим се уређује 

остваривање исхране деце у предшколској установи, обезбеђује храну за своје дете током његовог боравка у 

предшколској установи, умањује се износ утврђен  чланом 3.ове Одлуке у висини (процентуалног) учешћа цене 

оброка у економској цени програма. 

Учешће корисника у економској цени програма у посебним околностима 



Члан 5. 

У случају прекида остваривања непосредног васпитно-образовног рада (у случају више силе, ратног 

стања, ванредног стања или других ванредних околности), за дане одсуства детета услуга се не наплаћује. 

У случају реконструкције, санације, адаптације објекта и др, уколико установа не обезбеди боравак 

детета у другом објекту прилагођеном за боравак деце предшколског узраста у складу са законом, за дане 

одсуства детета услуга се не наплаћује. 

У случају епидемије када у циљу заштите здравља и безбедности деце и запослених, надлежни 

орган/институција наложи мере које изискују организацију непосредног васпитно-образовног рада у 

ограниченом капацитету, као и мере повлачења детета из колектива (самоизолација) због процене ризика од 

ширења заразе, за дане одсуства детета услуга се не наплаћује.  

Изузетно, услуга се наплаћује 50% од утврђеног износа из члана 3.  ове Одлуке у ситуацији када се 

родитељ определи да дете не долази у колектив одређени временски период најкасније до престанка важења 

препоручених мера које установа спроводи ради спречавања ширења заразе. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико 

Градиште, а примењује се од 1. фебруара 2023. године.  

 

                          

Образложење 

 

На основу члана 50. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гласник РС“, број 18/10, 

101/17, 113/2017 и 10/2019) и члана 1. и 12. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма 

васпитања и образовања у предшколским установама („Сл.гласник РС“, број 87/2021) и члана  70. Статута 

општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/19)утврђују се мерила на 

основу којих Општинско Веће општине Велико Градиште као надлежни орган јединице локалне самоуправе, 

утврђује економску цену програма васпитања и образовања по детету у предшколским установама чији је 

оснивач Општина Велико Градиште. 

Економска  цена програма васпитања и образовања утврђена је на основу критеријума прописаних 

Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским 

установама („Сл.гласник РС“, број 87/21). 

Циљ доношења ове одлуке је утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколској установи „Мајски цвет“Велико Градиште што представља законску обавезу надлежног органа 

јединице локалне самоуправе.  

Трошкови пословања Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2023 годину износе  

86.576.500 динара.  

Број деце у ПУ“Мајски цвет“ Велико Градиште према  годишњем плану рада установе износи 425 детета и то 

: 

-295 дете у централној установи и  

-130 дете у подручним васпитним групама. 

Просечна присутност деце износи 75 % у централној установи и у подручним васпитним групама. 

Средства за реализацију ове одлуке предвиђена су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2023 

годину у Програму 2002 Предшколско образовање,глава 4.07Предшколска установа Мајски цвет,функц. 

Клас.911,Програм 0002 . 

 

      

Предлагач: 

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове 


